
Este é um ano de Eleição para Diretores e este texto poderá ajudá-lo a 
entender melhor o significado real do Trabalho do Diretor. 

 
A gestão escolar de qualidade promove a melhoria do aprendizado dos alunos. 

 Estamos tão acostumados a desvincular o trabalho do professor 
(aprendizado dos alunos) do processo de gestão (administração escolar) que causa 
espanto haver tal relação entre ambos. Contudo, há inclusive pesquisas relacionando 
esses dois eventos, em escolas onde se investiu no aperfeiçoamento profissional dos 
gestores, houve nítido incremento no aprendizado de português e matemática pelos 
alunos. Analisemos melhor essa relação.  
              O Dicionário Aurélio registra que "gerir" tem as seguintes acepções: produzir, 
criar, executar, administrar. Ocorre que uma grande parte dos gestores se atém só ao 
executar - cumprir uma tarefa, que é a menor das concepções de gestão - 
negligenciando o sentido maior da gestão, que é o de produzir, de criar. Aí está a 
função mais dignificante do gestor: produzir e criar educação, junto com os 
professores. Aliás, "ad-ministrar" significa exatamente isso, "ministrar com", "ministrar 
junto", portanto, o gestor deve estar junto com o professor, auxiliando-o. O professor 
ministra a aula e o gestor "ad-ministra", dá suporte ao colega na sua aula, o gestor tem 
que "estar" na aula junto com o professor, comprometendo-se com o resultado do 
aprendizado dos alunos. Afinal, ele é um líder e como tal "... é alguém que se identifica 
e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras 
para que possam servir ao cliente (alunos)... para liderar você deve servir" (J. Hunter - 
"O Monge o e Executivo"). O gestor escolar deve ajudar o professor a dar certo.  
              Lembremos que responsabilidade não se delega, o que podemos delegar é 
função e poder, não responsabilidade. Assim, o gestor escolar delega, ao professor, a 
função de ensinar (ministrar aulas), de fazer os alunos aprender, delega, também, o 
poder de avaliar o aprendizado desses alunos, de aprová-los ou reprová-los etc., mas 
a responsabilidade do aprendizado dos alunos, como também a qualidade desse 
aprendizado, continua sendo do gestor. Ele é o responsável maior e final, gostemos ou 
não. Causa estranheza como essa questão é comumente tratada. Quando o aluno não 
aprende, normalmente, responsabilizam-se logo os professores, depois os próprios 
alunos, ou os seus pais, a sociedade, o mundo atual, a mídia, a novela das seis, a 
atual falta de fé da humanidade, a internet, a degeneração dos costumes e sei lá mais 
quantas outras "bruxas", mas raramente vemos responsabilizarem-se os gestores 
escolares por esse fracasso escolar, nem que seja na parte que lhe cabe desse 
latifúndio. Precisamos rever essa postura, ela é fruto de uma visão equivocada de 
gestão, onde o gestor tem só a função de "super-visão" - visão superior, de fora do 
processo - e não a função de "intra-visão" - de dentro do processo, de alguém que está 
trabalhando pelo mesmo resultado - como se referiu muito apropriadamente Max 
Gehringer num comentário sobre vida empresarial. 



             Agora, como, então, o gestor melhora o aprendizado dos alunos? Melhorando 
o contexto da escola, ou seja, sua estrutura e a sua cultura: “... por melhores que 
sejam os talentos, eles só podem trabalhar utilizar plenamente suas competências e 
alcançar resultados alavancados na medida em que empresa lhes ofereça uma 
organização de trabalho adequada ... e uma cultura organizacional democrática e 
incentivadora ... . Sem isso, talento, por melhor que seja, não tem condição de 
prosperar. Talento sem contexto adequado - estrutura e cultura - não funciona" (I. 
Chiavenato - "Gerenciando com as Pessoas"). Quem é que tem os maiores recursos 
para mudar ou reestruturar a escola? Quem tem responsabilidade de garantir uma 
cultura organizacional fecunda, um clima adequado na instituição se não forem os 
gestores? Por isso, a busca por professores qualificados, competentes, eficientes e 
eficazes por si só não é solução, nem garante o aprendizado dos alunos. Bons 
professores são necessários, sem dúvida, mas não são suficientes. Eles de nada 
valem ou nada podem se a escola não lhes der condição de trabalho com seus alunos 
e isso é função do gestor, da administração. Comumente vemos professores 
fracassarem em algumas escolas e serem um sucesso em outras, isso se deve ao 
ambiente ser favorável ou não ao trabalho desse professor. Boa educação depende de 
bons professores numa escola fértil para os seus talentos, isto é, com boa gestão, 
onde haja, principalmente, respeito e consideração pelo docente, dando-lhe voz e 
participação decisória: "Entendo o ensino como um fazer moral, ele possui um 
propósito para quem faz" (Fullan e Hargeaves - "A Escola como Organização 
Aprendente"), assim há necessidade de se administrar à escola dando luz, 
consideração e amplificação aos propósitos dos professores, pois só desse modo 
conseguiremos a melhor educação do aluno. 
Quando se fala em melhorar a educação, normalmente, ressalta-se a necessidade de 
qualificar e valorizar os professores, lembra-se da urgência de investimentos em 
prédios, equipamentos e tecnologia, tudo muito necessário, contudo é preciso 
urgentemente repensar a gestão das escolas, como se dá a seleção dos gestores, qual 
a qualificação profissional necessária e quais os modelos de gestão, aliás, não há nada 
mais vago do que a tão exaltada gestão democrática, tudo cabe nessa opção. Bons 
gestores fazem florescer bons professores e esses bons alunos. O maestro não só 
rege os talentos, os virtuoses, mas os faz darem o melhor de si, num ambiente 
produtivo, agradável e realizador, pois só quando há alma no tocar a música nos eleva 
e faz sonhar. 

 
 
 

Professor MARCO ANTONIO FERRAZ 
 

 


